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Предмет: Обавештење  
 
Последња три документа која су објављена на сајту СТСС „Одбацивање 
захтева НО СТСС“, „Одлука о листи делегата за Скупштину СТСС“ и 
„Заказивање Скупштине СТСС“ последњи су у низу прилога зашто је изостало 
моје поверење у руководство Стонотениског савеза Србије. Ови документи су 
доказ неодговорности која Стонотениском савезу Србије  урушава углед, а 
може нанети и значајну штету.  
Та неодговорност свој најјаснији израз има у активностима које за крајњи циљ 
имају формирање паралелног Стонотениског савеза Србије и то покушајем 
суспензије, па потпуног растурања Скуштине као највишег органа СТСС, уз 
нормалном човеку потпуно невероватну злоупотребу одредби Статута СТСС 
чему прибегавају Каракашевић, Коцић и њихови саветници служећи се 
селективним читањем одредби Статута СТСС, а све чешће позивајући се на 
потпуне измишљотине.  
Наиме, неколико доказа изреченом:  
 
Пример 1.  
У документу којим се одбацује захтев НО СТСС за сазивање ванредне 
седнице Скупштине СТСС у образложењу под редним бројем 2 стоји реченица 
„чланом 52. Статута je утврђено да сваки предлог мора бити писмено 
образложен, што у случају предметног Захтева није испуњено, јер потписници 
нису навели конкретне разлоге за смену председника СТСС“.  
Члан 52. гласи овако „Надзорни одбор има право и обавезу да у случају 
постојања основане сумње у незаконитост рада, у било ком облику за 
који процени да може бити од утицаја на положај и углед 
Стонотениског савеза Србије, о томе одмах обавести председника 
Стонотениског савеза Србије и чланове ИО СТСС, са захтевом за 
сазивање ванредне седнице скупштине Стонотениског савеза Србије. 
За случај да председник Стонотениског савеза Србије не сазове 
ванредну седницу по његовом захтеву, надзорни одбор је овлашћен да 
сазове ванредну седницу скупштине Стонотениског савеза Србије у 
складу са овим статутом“.  
Дакле, сви се могу лако уверити да у члану 52. нигде не стоји део да „мора 
бити писмено образложен“, те да је то чиста измишљотина или намерно 
довођење у заблуду.  
 
 
 



 

Пример 2.  
Под тачком 3. образложења Председника СТСС, којим се одбацује захтев НО 
СТСС, Каракашевић наводи да је чланом 37. цитирам: „прописано да на 
основу исправног Захтева за сазивање Ванредне седнице Скупштине СТСС, 
исту сазива Председник, који одређује датум, време и место одржавања 
седнице“.  
Заправо, према  изводу из Статута СТСС, члан 37. гласи: „Ванредну седницу 
скупштине сазива председник Скупштине СТСС, а ако он то не учини у 
року од 15 дана од дана када је захтев за сазивање поднет, седницу 
скупштине могу сазвати предлагачи за сазивање“.  
Услед овога намеће се питање: Где пише „исправно“, а где пише „одређује 
датум, време и место“!? 
Дакле, овај документ којим се одбацује захтев НО СТСС писао је неко 
недоучен, полуписмен или је просто битанга! 
 
Пример 3.  
Документ насловљен Члановима Скупштине СТСС који носи наслов „Одлука о 
листи делегата за Скупштину СТСС“ вишеструко је дефектан осим што 
представља покушај узурпације власти и суспензије Статута СТСС. Рецимо, 
позива се на пети став члана 29. иако тај члан има укупно четири става. 
А члан 27. став 3, Статута СТСС на који се као позива гласи „Покрајински и 
међуокружни стонотениски савези дају по једног делегата на 5 (пет) 
регистрованих клубова, на основу Одлуке управе (Извршног или 
Управног одбора) савеза...“ део после зареза (,) је у Документу прећутан. 
Закључујем, потпуно хохштаплерски! 
 
ЗАКЉУЧАК: Позивам клубове чланове Стонотениског савеза Војводине да не 
узимају учешће у незаконитим радњама које Стонотениски савез Србије воде 
у хаос јер на тај начин постајете саучесници у неодговорном понашању 
Каракашевића, Коцића и њихових саветника. Скрећем пажњу да свако ко узме  
учешће наноси озбиљну штету Стонотениском савезу Војводине и следствено 
томе целокупном стонотениском спорту у Републици Србији будући да је 
покренут Поступак пред надлежним органима за утврђивање одговорности за 
учињену штету оваквим документима и поступцима који проистичу из њега.  
 
Примера има још...  
 
        Председник СТСВ  
        Станић Милан с.р.  
 
        

 
 


